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Temer e sua turma
desenterram um Projeto
de Lei enviado à Câmara
por FHC que autoriza a
terceirização ilimitada

Projeto de
Terceirização

volta a
assombrar

Enquanto nas ruas o Bloco Fora Temer
demonstrou sua força nos quatro cantos
do país, em um Congresso Nacional de
costas para o povo, se articula mais um
ataque aos direitos dos trabalhadores
e trabalhadoras. Temer e sua turma
desenterram um Projeto de Lei (PL)
enviado à Câmara por FHC, que
desregulamenta o trabalho temporário
e autoriza a terceirização ilimitada.
O PL 4.302/98, que prevê a subcontratação
de empregados em caráter permanente
para qualquer atividade, urbana ou rural,
pública ou privada, e inclusive para área
fim, é uma forma de eximir as empresas
de encargos sociais com seus trabalha-
dores. Se aprovado, esse PL, simples-
mente, rasga a Consolidação das Leis do
Trabalho e a Constituição Federal.
Entre outras perdas, busca reduzir o custo
da mão-de-obra por meio da contratação
de empresas terceirizadas, conhecidas por
seus baixos salários, rotinas laborais desi-
guais, maiores índices de acidente de
trabalho e pela costumeira ausência de
recolhimentos do FGTS e da Previdência
Social, mesmo com o desconto de sua
parcela nos salários mensais.
Para quem viu na última década o país
se desenvolver reduzindo a desigualdade
social e respeitando direitos, aceitar esse
ataque não é uma opção. Vamos resistir.

Infelizmente, parece que quanto
mais o calo aperta mais apertam o
calo do trabalhador. É de forma
desrespeitosa que uma minoria de
supervisores acham que devem
tratar os trabalhadores,  como ficou
constatado através do resultado da
pesquisa realizada entre os traba-
lhadores da Nissan.
O combate desse tipo de prática
sempre foi prioridade no dia-a-dia
do sindicato. Nas reuniões com a

direção de empresa, nos seus infor-
mativos ou mesmo em cima do ca-
minhão de som, o sindicato combate
e orienta a todos que, além de ser
crime, não é uma conduta legal já que
estimula mais os desentendimentos
entre os trabalhadores e os riscos
acidentes.
Portanto, inteligente é investir mais
em lideranças e combater a prática
autoritária e desrespeitosa de algu-
mas chefias.

Sindicato combate
assédio moral

NISSAN - CAMPANHA SALARIAL 2017

Aprovada proposta
para o ACT 2017/2018
Na última sexta-feira, dia 17/3,
trabalhadores da Nissan aprova-
ram a proposta discutida entre
Sindicato dos Metalúrgicos doSul
Fluminense e representantes da
Nissan para o Acordo Coletivo de
Trabalho 2017/2018.

Participaram da votação1065
funcionários, sendo que 537
disseram sim e 519 votaram pelo

não, com nove votos entre nulos
e brancos. A proposta aprovada
foi a 1.

O sindicato agradece a confiança
e a participação dos trabalhadores
e, mais uma vez, reafirma o seu
compromisso na defesa dos direi-
tos e de lutar pela manutenção
do emprego, por melhores condi-
ções de trabalho e salários.



Temer quer passar  rolo
compressor nos direitos

dos trabalhadores
Não se iluda: a reforma da previdência nada
mais é que o fim do direito à aposentadoria

Está em todos os veículos de
comunicação, o discurso do governo
Temer que diz que a reforma da
previdência é uma necessidade para
garantir a continuidade da sua exis-
tência. Ou seja, que sem a reforma o
sistema previdenciário brasileiro vai
quebrar. É MENTIRA!

Itens da proposta apresentada pelo
governo como o aumento do tempo
de contribuição para 49 anos, além
da idade mínima para requerer
aposentadoria, de 65 anos são fruto
da linha político-ideológica de Temer.
É UM ABSURDO.

Outro item proposto que atinge aos
pensionistas é a taxa de reposição
de 50%. Ou seja, o valor da pensão
recebida cairá pela metade. Tem
também o adicional de 10% para
cada dependente. Se uma viúva
possui um filho, por exemplo,
receberá 60% do valor anterior da
pensão. Se tiver cinco filhos, receberá
100% do valor da pensão. Detalhe:
assim que o dependente atingir a
maioridade, os 10% adicionais são
cortados. Outra mudança proposta

é a desvinculação do ajuste pelo
salário mínimo. As pensões por morte
só receberão reajustes que cubram
a inflação. Assim, perdem o mesmo
ajuste anual do salário mínimo, que
costuma receber ganhos reais.

Outra mudança é a proibição do
acúmulo de benefícios. O governo
propõe que nenhum beneficiário
poderá receber simultaneamente dois
ou mais benefícios da Previdência.

Diante do que foi dito, e que não é
tudo, é importante que fique claro
que, se não houver mobilização, vai
haver a reforma. Ela vai passar no
Congresso Nacional e assim perderão
direitos não somente essa geração
de trabalhadores, mas seus filhos e
netos. Muitos morrerão antes de poder
usufruir os benefícios previdenciários.
Não se pode ter dúvida!

Trabalhadores e trabalhadoras:
cobrem dos seus deputados e sena-
dores, a quem ajudou a eleger, tam-
bém a dizer não! Afinal, quem ajudou
a eleger foi você e quem votar contra
você não merece seu voto. Lembre-
se, ano que vem tem eleições!

PARA MANDAR E-MAIL PARA O SEU DEPUTADO É SÓ ACESSAR O LINK ABAIXO.
http://www2.camara.leg.br/participe/fale-conosco/fale-com-o-deputado

Sindicato
promoveu

palestra sobre
a reforma da
Previdência

Sindicatos representantes  de várias
categorias de trabalhadores  da
região organizaram um debate
sobre “Reforma da Previdência:
Mitos e Verdades”, no último dia
13, no auditório da UFF, na Vila
Santa Cecília.

A palestra foi ministrada pela pro-
fessora e pesquisadora do Instituto
de Economia da UFRJ, Denise
Lobato Gentil e Pascoal Carneiro,
Secretário da Previdência, Aposen-
tados e Pensionistas da CTB.

O evento foi um sucesso e reuniu
mais que 300 pessoas, entre tra-
balhadores, aposentados e estu-
dantes da rede pública.


